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Betreft: Update n.a.v. coronapersconferentie op 12 november 
  

 
 
Geachte ouders/verzorgers, Beste leerlingen, 
 

Naar aanleiding van de persconferentie van afgelopen vrijdag, zijn we blij dat er voor het 

onderwijs op dit moment geen vergaande maatregelen zijn aangekondigd. Het kabinet vindt 
de doorgang van het onderwijs van zeer groot belang en dit onderschrijven wij. Toch zijn er 
een aantal dingen op het gebied van de maatregelen waarvoor wij graag jullie aandacht 
vragen. 
 
De toenemende besmettingen en de strengere regels m.b.t. nauwe contacten houden in dat 
we te maken krijgen met steeds meer thuiszittende leerlingen en medewerkers. We leggen dit 

verderop in deze brief uit. Gevolg hiervan is dat we op dit moment op school te maken hebben 
met drie typen lessen tegelijkertijd:  
 
1. Fysiek met hele klassen op school;  
2. Hybride tijdens één les een deel van de leerlingen op school en een ander deel thuis online;  
3. Online de hele klas volgt online onderwijs vanuit huis, óf de docent geeft online onderwijs 
vanuit huis indien hij/zij in quarantaine zit.  

 
Met het oog op de organiseerbaarheid van de lessen en de continuïteit van het onderwijs zullen 
we eind van de week beslissen of we vanaf volgende week lessen van 60 minuten blijven 
geven of mogelijk weer overgaan naar een lesrooster van 45 minuten. Dit is afhankelijk van 

het aantal hybride en online lessen die we moeten geven als gevolg van het aantal dan 
thuiszittende leerlingen en docenten. We laten dit vrijdag weten.  
 

Wanneer ben je een nauw contact volgens het RIVM? 
Indien er in een klas een individuele besmetting is, zal uit het bron- en contactonderzoek 
blijken met wie de leerling de dagen ervoor in nauw contact is geweest. De regel is dat je een 

nauw contact bent als je gedurende langer dan 15 minuten op minder dan anderhalve meter 
afstand van een positief getest persoon bent geweest. In de praktijk blijkt op school natuurlijk 
dat leerlingen veel in elkaars directe nabijheid zijn, al is het tijdens de pauzes in de gangen, 

of tijdens de gym- en praktijklessen. De scheidslijn wanneer je nu echt een nauw contact bent 
en wanneer niet, is daardoor wat moeilijk te leggen. 
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De landelijke regels voor nauwe contacten van een positief getest persoon 
Het RIVM maakt bij nauwe contacten onderscheid tussen gevaccineerde/immune personen en 
niet-gevaccineerde/niet-immune personen*. 

1.Ben je gevaccineerd (of immuun*)?  
Je hoeft niet thuis te blijven maar laat je wel meteen testen bij de GGD (ook al heb je geen 
klachten). En doe (i.v.m. de incubatietijd) 5 dagen na het laatste contact een tweede test bij 
de GGD (ook al heb je geen klachten).  
Afhankelijk van het resultaat van de eerste test blijf je thuis (positief getest) of kom je 

naar school (negatief getest). 

 
2.Ben je niet gevaccineerd (of niet immuun*)? 
Blijf dan thuis en laat je direct testen bij de GGD (ook al heb je geen klachten). Je blijft 

minimaal 5 dagen thuis en doet (i.v.m. de incubatietijd) 5 dagen na het laatste contact een 
tweede test bij de GGD (ook al heb je geen klachten).  

Afhankelijk van het resultaat van de tweede test blijf je thuis (positief getest) of kom 
je naar school (negatief getest). 
 
Wie niet immuun is en ook niet wil/kan testen op dag 1 en dag 5, dient in totaal 10 dagen in 
quarantaine te gaan. Op dag 11 stopt de thuisquarantaine. 

 

Aanvullende maatregel bij ons op school: drie of meer positief geteste leerlingen 
in één klas of cluster? Hele klas of cluster mogelijk tijdelijk online onderwijs 

Sinds deze week hebben wij helaas te maken met oplopende besmettingen onder leerlingen, 
geheel in lijn met de landelijke ontwikkeling. Vooral in de brugklassen zitten er veel leerlingen 
thuis, en sommige brugklassen zelfs tijdelijk in zijn geheel. Ouders van de betreffende 
klassen zijn of worden z.s.m. geïnformeerd en we wensen deze leerlingen veel beterschap. 
Bij drie of meer positief geteste leerlingen in één klas of cluster blijkt het aantal nauwe 

contacten zo groot dat wij het volgende hebben besloten. Bij drie of meer positief geteste 
leerlingen binnen enkele dagen in één klas of cluster op onze school, kunnen wij 
overgaan tot het naar huis sturen van de hele klas/het hele cluster en aan deze 
leerlingen gedurende minimaal 2 dagen volledig online onderwijs aanbieden. In dat 
geval hanteren we op school de volgende richtlijn: 
 
1. Ben je gevaccineerd (of immuun*)?  

Je blijft met de hele klas/cluster thuis, volgt de lessen online en laat je meteen testen bij de 

GGD (ook al heb je geen klachten).  

Afhankelijk van het resultaat van de eerste test blijf je thuis (positief getest) of kom je 
weer naar school (negatief getest). 5 Dagen na de eerste test doe je voor de zekerheid thuis 
ook nog een zelftest. Deze zijn gratis op te halen bij de receptie. 

 
2.Ben je niet gevaccineerd (of niet immuun*)? 

Je blijft met de hele klas/cluster thuis, volgt de lessen online en laat je meteen testen bij de 
GGD (ook al heb je geen klachten). Je blijft minimaal 5 dagen thuis, volgt de lessen online 
en doet 5 dagen na het laatste contact een tweede test bij de GGD (ook al heb je geen 
klachten).  
Afhankelijk van het resultaat van de tweede test blijf je thuis (positief getest) of kom 
je naar school (negatief getest). 
 

Wie niet immuun is en ook niet wil/kan testen op dag 1 en dag 5, dient in totaal 10 
dagen in quarantaine te gaan. Op dag 11 stopt de thuisquarantaine. 
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Oproep tot (risicogericht) testen is een advies 

Bovenstaande richtlijnen voor testen zijn een vriendelijk doch dringend advies van de school. 
Uiteraard kunnen en zullen wij niemand verplichten zich te laten testen en zullen wij hierop 
ook niemand controleren. Wij vertrouwen wel op ieders verantwoordelijkheidsgevoel hierin. 
Laten we met z’n allen ons best doen om de school zo veel mogelijk open te houden. 
 
Twee gratis zelftesten per week 
De basisregel is dat alle leerlingen volledig naar school kunnen, waarbij het dringende advies 

is dat alle leerlingen en medewerkers twee gratis zelftesten ophalen bij de receptie of 
teamleider en deze thuis (ook preventief) afnemen. 
 
Huisgenoot van iemand met corona 

Een nieuwe belangrijke landelijke regel, die gisteren is ingegaan, zal ongetwijfeld zorgen voor 
verder oplopende absentie op scholen en in de werksfeer. De regel is als volgt: als een 

huisgenoot besmet is dan gaat die thuis in isolatie. Álle andere huisgenoten/gezinsleden 
(ongevaccineerd én gevaccineerd/immuun*) moeten vanaf nu ook thuisblijven en 
in quarantaine. Zij laten zich zo spoedig mogelijk, en op dag 5 na het laatste echte contact 
met de positief geteste huisgenoot nogmaals, testen bij de GGD. Is de test van dag 5 negatief 
dan stopt de thuisquarantaine. Ook deze maatregel vanuit Den Haag zal zorgen voor de nodige 

leerlingen en collega’s die noodgedwongen thuis moeten blijven. 
 

Reden opgeven bij verzuimmelding 
Wanneer leerlingen in quarantaine moeten, vragen we bij de verzuimmelding de reden erbij 
te vermelden, en of de leerling in staat is om online de lessen bij te wonen. 
 
Basisregel bij klachten 
Voor iedereen geldt: heb je klachten die passen bij corona? Blijf dan altijd thuis en maak direct 
een testafspraak bij de GGD. 

 
Anderhalve meter 
De ‘anderhalve meter afstand’ regel geldt alleen voor volwassenen/medewerkers onderling en 
van volwassenen/medewerkers naar leerlingen. Uiteraard is het fijn als de anderhalve meter 
overal in acht wordt genomen waar dat kan. 
 
Mondkapje 

Het is op dit moment geen verplichting vanuit Den Haag op scholen, maar wie het prettig vindt 
om een mondkapje te dragen bij verplaatsen in de school, moet zich daar wat ons betreft vrij 

in voelen. Sommige docenten doen dit al een tijdje. Afhankelijk van het aantal besmettingen 
kan het zo zijn dat het wel weer een verplichting wordt bij het verplaatsen binnen de school. 
 

Ouderbijeenkomsten en driehoeksgesprekken online 

De komende weken vinden er weer driehoeksgesprekken plaats van de mentor met de leerling 

en de ouder(s)/verzorger(s). Deze zullen in principe allemaal online plaatsvinden via het 
Teams account van de leerling. De afspraken hiervoor lopen via de mentor. 
 
Stroomschema 
Onderaan deze brief zit een stroomschema om e.e.a. even verder te verduidelijken. 
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Vrijdag wederom bericht 
Aanstaande vrijdag zullen we iedereen laten weten hoe de situatie ervoor staat; we sturen 
dan wederom een mail met hierin ook nog wat andere school gerelateerde onderwerpen. Bij 
vragen over het bovenstaande aarzel niet om contact op te nemen met de teamleider of met 
ons. Voor nu wensen wij iedereen een goede week en succes met de driehoeksgesprekken! 
 
Met vriendelijke groet, 

 
 
 
Kees Versteeg     Karel Hermans 

rector       plaatsvervangend rector 
 

 
 
 
 
 

Bijlagen achter deze brief: 
 

1. Coronaregels in het onderwijs vanaf 13 november (zie pag. 5); 
2. Stroomschema hoe te handelen bij minder en bij meer dan 3 positieve testen in de 

klas of lesgroep (zie pag. 6). 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

* Iemand wordt als ‘immuun’ c.q. ‘beschermd tegen corona’ beschouwd in de 
volgende gevallen:  
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Stroomschema Griftland College - Hoe te handelen bij minder (optie 1) 
en bij meer dan 3 (optie 2) positieve testen in de klas/lesgroep: 
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